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Information om skriftskolan till föräldrar
Vad är skriftskolan?
Skriftskolan är en del av kyrkans
dopundervisning och har sina rötter i den tidiga
kyrkan. Här får konfirmanden lära känna tron
inom den kyrka de upptagits i genom dopet. I
skriftskolan får de tillsammans med andra
reflektera över tron och livet. Skriftskolan är
ett äventyr som kan upplevas bara en enda gång.
Den handlar om livets

stora och

små

frågor.	
  

Djupast sett handlar den kristna tron inte om
perifera tankemönster eller normer utan om livet. Etik, moral, hopp, miljö, människovärde,
förlåtelse, frälsning och evigt liv är en del av det som tas upp under konfirmandtiden.

Varför skriftskola?
Skriftskoletiden är en omvälvande tid då mycket händer och som sker i en tid då många frågor
väcks till liv, och sökandet efter den egna identiteten blir som mest intensiv. De unga behöver få
stöd i sin brottning, men också med att hitta sig själva och finna sin plats i kyrkans gemenskap.
Ingen av oss lever i ett vakuum, vi finns i ett sammanhang där livet tolkas utifrån olika
referensramar. Kyrkans tro är en av dessa och genom konfirmandarbetet vill kyrkan ge de unga
vägkost och en positiv attityd till livet. Konfirmandarbetet uppmanar konfirmanderna att tänka
själv och fatta egna beslut.
Konfirmandtiden handlar om att få verktyg till att tyda tillvaron och leva ett hållbart liv, ”att
göra stark”. För många är det första gången man kommer allvarligt funderar över livets ursprung,
mening och mål. Samtidigt handlar konfirmandtiden om mycket mer än kunskap. Det handlar om
att lära sig för livet. Tillsammans med konfirmanden vill vi söka efter värderingar och hållpunkter
som bär också då livet går sönder.

Hur går det till?
Konfirmandundervisningen har ändrats en hel del genom åren. Idag är det inte lika mycket
utantillkunskaper som lärs ut. Tonvikten i dagens konfirmandundervisning ligger på att möta
konfirmanden i hans eller hennes specifika livssituation och tillsammans fundera på de frågor
som är aktuella. Målet är att ge nycklar till en positiv livstydning på kristen grund där kropp, själ
och ande utgör en harmonisk enhet. Under lägren skapas en atmosfär där möjligheten till
enskilda eller gruppvisa samtal om existentiella frågor mm. kan ske på ett för konfirmanden
naturligt sätt.
Skriftskolan varar under ett läsår och den omfattar ca 80 timmar. Olika evenemang, exkursioner
och utfärder kan ingå. Om läger ingår varar det vanligen ungefär en vecka.
En del av texten är hämtad från boken ”BEKRÄFTAD! EN BOK TILL KONFIRMANDFÖRÄLDERN”
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